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II. Úvodní slovo
Motto: „Co Tě nezabije, to Tě posílí“
(Nietzsche).
Milá čtenářko, váţený čtenáři, naši přátelé,
zrovna jste otevřeli naši Výroční zprávu. Je to drobná broţurka, která v sobě skrývá nejen
obrovské úsilí a mnoho hodin náročné práce, ale i báječné myšlenky, lásku a obětavost
všech našich úţasných pracovníků i klientů.
V kaţdém roce lze nalézt události výjimečné i všední. Ne jinak tomu bylo i v roce 2008. Nový
rok jsme přivítali s očekáváním, co všechno přinese s sebou:







Hledaní vhodných prostor k stěhování
Přestěhování do nových prostor (termín do 31. 3. 2008)
Zpracování a podání ţádosti v rámci Evropských fondů, prostřednictvím Centra
evropského projektování, na rekonstrukci budovy v ul. Chelčického, kterou jsme
v roce 2006 zakoupili
Výběr nového ředitele (kde jsme netušili, ţe se vystřídají celkem čtyři)
Aktualizace směrnic a jiných důleţitých dokumentů, a zároveň jsme byli nuceni
čelit valícímu se proudu administrativy, tj. podání ţádosti o dotace, práce pro
benchmarking sociálních sluţeb (BSS) Královéhradeckého kraje (KHK), hlášení
změn na kraji a tak dále s jinými drobnými provozními problémy...

S odstupem času však musím říci, ţe jsme vše zvládli úspěšně, hlavně díky pilnosti,
pracovitosti a vysokému nasazení všech pracovníků, včetně jejich drahých poloviček… Všem
pracovníkům střediska patři můj velký dík.
Zaslouţili se o to všichni dobrovolníci, Daniel Jerie, rodiče uţivatelů (zvlášť pan Vejslav –
tedy ještě i jako člen DR) a jistě také samotní uţivatelé našich sluţeb, kteří nám dávali
motivaci vydrţet a pokračovat.
V neposlední řadě děkujeme panu HORÁKOVI, který nás nenechal na pospas a díky němu
jsme se přestěhovali do současných prostor.
Nemohu zapomenout na vstřícnost a ochotu úředníků města Vrchlabí, kteří nám hodně
fandili a morálně podporovali při zpracování a podání ţádosti do ROPu.
Zároveň musím přiznat, ţe ne vše, co jsme si předsevzali, se nám podařilo splnit.
Děkujeme Vám za vše a prosíme: zachovejte nám svou laskavou přízeň i nadále.
K tomu všemu nakonec přidávám poděkování i Hospodinu, který jistě stál za vším našim
počínáním. Věřím, ţe ţehnal naší práci a vedl nás tou nejlepší moţnou cestou. Za to mu
patří čest i sláva.
Mgr. Svitlana Sazečková
Vedoucí CDS a bývala členka SR
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III. Poslání
Vize střediska
Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet, prostřednictvím profesionálních sluţeb
prostředí spolupráce a silné komunity ve vztazích ke klientům i k veřejnosti, ale i stabilní a
funkční pracovní zázemí pro pracovníky a dobrovolníky.
Poslání střediska
Posláním Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí je podporovat lidi s mentálním a
kombinovaným postiţením nebo duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) a jejich
rodiny na cestě ţivotem a ukázat, ţe mohou být pro společnost obohacením. Naše poslání
naplňujeme prostřednictvím centra denních sluţeb (CDS) a rané péče (RP).
Hodnoty střediska
Pro naši práci je důleţitou hodnotou křesťanská láska, coţ pro nás znamená přijímat
druhého člověka (uţivatele) jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost a respektovat
individuální vlastnosti, schopnosti a osobní záliby a přání uţivatelů, podporovat je v osobním
rozvoji.

IV. Kdo jsme
Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí
Jsme nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou začleněnou
do rámce Diakonie Českobratrské církve evangelické.
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V. Střípky z historie


1992
zaloţení střediska
otevření denního stacionáře pro děti s mentálním či kombinovaným postiţením



1996
otevření pomocné školy pro ţáky s mentálním či kombinovaným postiţením
rozšíření sluţeb o moţnost dopravy klientů ráno i odpoledne



1999
otevření aktivizační dílny na výrobu svíček



2000
otevření aktivizační dílny na výrobu keramiky
zařízení nové rehabilitační místnosti



2001
rozšíření sluţeb o poskytování sluţeb rané péče



2002
zaloţení Sportovního klubu Krkonoše (součást hnutí Speciálních olympiád ČR)



2003
rozvíjí se pravidelná spolupráce s dobrovolníky



2004
zavádění standardů kvality sociální péče
z finančních důvodů pozastavení sluţby rané péče



2005
zahájení realizace projektu „Posvítíme si dál“
obnovení sluţby rané péče



2006
začátek sluţby „Příprava na podporované zaměstnání či na práci v chráněných
dílnách“
spuštění prvních www stránek střediska
zakoupení budovy v Chelčického ulici čp.111



2007
začal platit nový zákon o sociálních sluţbách
registrace sluţeb centra denních sluţeb a rané péče
částečné zrealizování první etapy investičního projektu
dokončení globálního grantu, v rámci kterého byli vytvořené nové letáky, strategický
plán střediska
realizování projektu od Ministerstva zdravotnictví
uspořádaní jiţ 3. turnaje v boccie, sbírkové akce týden pro Světlo a u příleţitosti 15.
výročí Střediska jsme náš tradiční adventní koncert obohatili o aukci a štědrý raut pro
dárce.



2008
stěhování do provizorních prostor do ul. Praţská 858, Vrchlabí 1
opakované podání grantu do ROPu na rekonstrukci budovy v ul. Chelčického
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VI. Struktura organizace
Vedení Střediska v roce 2008
Středisko Diakonie je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou začleněnou
do Diakonie ČCE, která sdruţuje 36 středisek a 8 škol.

Statutárním orgánem byla správní rada střediska, kterou tvořili:
Předseda:
Předsedkyně:
Členky SRS:
Předseda:
Předseda:

Mgr. Tomáš Komárek
Jitka Lorenco Gonzalez
Mgr. Svitlana Sazečková a Marcela Sobotková
Mgr. Pavel Kalus
Mgr. Jiří Cupák, DiS.

do 2/2008
3/2008 – 6/2008
do 6/2008.
3/2008 – 6/2008
od 10/2008

Sloţení dozorčí rady střediska:
Mgr. Petr Chlápek
Ing. Miroslav Sazeček
Mgr. Tomáš Komárek
Michal Vejslav
Šárka Jeriová
Květa Charvátová
MUDr. Irena Jebavá
Petr Hofman

předseda DR, farář ČCE ve Vrchlabí
(do 10/2008) - odstoupil
(do 2/2008)
zástupce rodičů
člen ČCE
zástupce zaměstnanců
odborník, člen ČCE
náhradník, člen ČCE

V roce 2008 se ve funkci ředitelé vystřídali 4 ředitelé:
1/2008 – 2/2008
3/2008 – 6/2008
6/2008 – 9/2008
10/2008 – součastnosti

Mgr. Tomáš Komárek
Jitka Lorenzo Gonzalez
Mgr. Pavel Kalus – prozatímní ředitel, člen správní rady
Diakonie ČCE
Mgr. Jiří Cupák, DiS.

Pracovníci střediska
Jednotlivým uţivatelům poskytuje sociální sluţby tým pracovníků střediska. V roce 2008
pracovalo ve středisku Světlo celkem 13 zaměstnanců z toho 11 na HPP. Velikost
pracovního týmu vycházela z potřeb, které bezprostředně vyplývaly z mnoţství úkolů
plněných při poskytování sociálních sluţeb.

6/22

Zaměstnanci – jmenný seznam:
Mgr. Tomáš Komárek
Jitka Lorenzo Gonzalez
Mgr. Pavel Kalus
Mgr. Jiří Cupák DiS.
Marcela Sobotková
Mgr. Svitlana Sazečková
Květa Charvátová
Adéla Cupáková, DiS.
Jana Hofmanová
Alena Jónová
Petra Matějcová

ředitel střediska
ředitelka střediska
prozatímní ředitel střediska
ředitel střediska
poradkyně rané péče
vedoucí centra denních sluţeb
pracovnice v sociálních sluţbách
sociální pracovnice
fundraiserka
pracovnice v sociálních sluţbách
pracovnice v sociálních sluţbách

Technické zázemí střediska
Jaroslav Novotný
svoz a rozvoz klientů, údrţba
zaměstnanec na DPČ a DPP
Alena Bujárková
úklid prostor ve středisku
zaměstnankyně na DPČ
ACK Service
Josef Kulhánek – správa a servis počítačové sítě
Stěnava v.o.s.
Ing. Kateřina Janáková – ekonomické sluţby, účetnictví

Externí spolupracovníci:




canisterapeut
metodik fitness
individuální supervizor

Mgr. Jan Kaván
Ing. Luděk Stránský
Mgr. Květoslava Mládková

Dobrovolníci:










Jana Broţová,
Ivana Ţelezná,
Alena Johnová,
Aleš Řezníček a jeho kamarádi,
Václav Lang,
Marie Chromá,
Ledlová Barbora,
Petra Matějcová,
Romana Mejdrová
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(do 2/2008)
(3/2008 – 6/2008)
(7/2008 – 9/2008)
(od 10/2009)

(MD od 30/6 2008)
(do 30/7 2008)
(od 11/2008)

VII. Kalendárium v roce 2008
Podzim 2007 – únor 2008
hledání prostor na prozatímně přestěhování, připravování rekonstrukci nových prostor.
Turnaj v kuţelkách

Březen
stěhování Střediska do prozatímních prostor na ulici Praţskou
podaní ţádosti na projekt financovaného z ROP Severovýchod na rekonstrukci domu
Chelčického 111, Vrchlabí

Duben
Turnaj v Bocce
Vyhlášení nejlepších sportovců města Vrchlabí
Sbírka Týden pro Světlo
Účast na festivalu „Patříme k sobě“ (Semily)

Květen
Hry bez hranic - Nová Paka, festival Mezi námi (Vrchlabí).

Červen
Exkurze do České televize - Kavčí Hory
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Červenec, Srpen
Prázdninový program

Září
Výběr nového ředitele
Krakonošův trojboj (Semily) - běh na 50m, skok do dálky z místa

Listopad
Speciální Olympiáda - mezinárodní turnaj ve stolním tenise (Dvůr Králové)
Benefiční představení „Spaste duši revizor“

Adventní koncert.
Perníkový den

Prosinec
Vánoční besídka
Vypracovaly: Květa Charvátová a Petra Matějcová
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VIII. Zprávy o činnosti střediska
VIII. 1 Centrum denních sluţeb (CDS)
Motto: „ Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi.“
(Mt 7,12)
Posláním centra denních sluţeb je nabízet sociální sluţby osobám se zdravotním
postiţením (mentálním nebo kombinovaným) či duševním onemocněním (ve stabilizovaném
stavu) ve věku od 7 do 40 let a napomáhat v naplňování jejich osobních cílů a tím dosahovat
pozitivní změny v jejich ţivotě.
Sluţba CDS obsahuje tyto základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, hipoterapie),
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí.
CDS dále poskytuje:
Uţivatelům, kteří nemají moţnost autobusového spojení, dopravu do centra i zpět
zajišťujeme střediskovým autem.
Stravování - středisko Světlo disponuje vlastní malou kuchyní, která slouţí na přípravu
svačin. Klienti chodí sami nebo s doprovodem na nákup a poté připravují svačiny. Kaţdý
den je pro uţivatelé zajištěn oběd ve školní jídelně, kam docházejí.

Cílem nabízených sluţeb CDS
je rozvíjet a prohlubovat vlastní schopnosti uţivatelů při zvyšování kvality jejich ţivota a
začleňování do společnosti.
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Rozsah činností v centru je velký. Ve středisku fungují dvě dílny – keramická dílna a dílna
na výrobu svíček. Zde probíhá pracovní rehabilitace klientů. Vznikají při tom krásné dárkové
předměty, které prodáváme při různých příleţitostech.

Jednou týdně v CDS probíhají biblické hodiny s farářem ČCE a Církve československé
husitské. S uţivateli se chodí na procházky do přírody, kde probíhají canisterapie a
hipoterapie.

Někteří uţivatelé sluţeb jsou zároveň ţáky nebo kurzisty Základní školy speciální Diakonie
ČCE ve Vrchlabí, která sídlí v téţe budově. Denní reţim střediska odpovídá dennímu reţimu
zdravého člověka. Uţivatelé podle svých potřeb a zájmů navštěvují denní aktivity, které
odpovídají jejich fyzickému věku. Celoroční plán a denní harmonogram jsou připraveny tak,
aby činnost přinášela uţivatelům sluţeb radost, uspokojení a přispívala k jejich pozitivnímu
rozvoji, k co nejvyšší míře samostatnosti a zapojení do společnosti. Veškerá činnost
uţivatelů centra denních sluţeb probíhá s ohledy na jejich individuální plány podpory. V nich
jsou zakotveny cíle v oblastech sebeobsluhy, výchovy, vzdělávání, aktivizace a sociální
terapie. Kaţdá tato činnost vede uţivatele k naučení se mnoha dalším dovednostem,
k seberealizaci, získávání sociálních a pracovních návyků.
Pracovníci střediska Světla jsou zde pomocníky, kteří učí a podporují klienty v
seberealizaci. Pomáhají jim upravit činnost tak, aby si s ní podle svých moţností uměli
poradit. Všichni pracovníci procházejí nejen povinnými kurzy, ale také se sami dále
vzdělávají.
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Naše sluţby plánujeme doplnit dalšími, které se zaměřují na problematiku zaměstnávání lidí
s postiţením. Tuto sluţbu mohou vyuţít nejen stávající klienti střediska, ale i absolventi
speciálních škol a další lidé s postiţením, pro které je těţké najít uplatnění na trhu práce.
Lidé s postiţením by neměli stát na okraji společnosti. Pokud se podaří je po absolvování
přípravy zaměstnat, získají větší ekonomickou nezávislost, samostatnost, zodpovědnost a
především oprávněný pocit uţitečnosti.
Vypracovala:
Mgr. Svitlana Sazečková
Vedoucí centra denních sluţeb

Dílna na výrobu svíček a výtvarné činnosti
Aktivizační dílny ve Středisku vznikly z potřeby rozšiřovat sluţby pro klienty, dnes
pokračujeme v činnosti s radosti a potěšením.
V lednu 2008 s pomoci společnosti Siemens, která nás finančně podpořila a to ve výši
30.000 Kč, jsme zakoupili nové zařizení na výrobu svíček. Hlavním cílem nákupu zařízení
bylo zabezpečit, našim klientům další pracovní aktivitu. Díky tomuto zařízení jsme zlepšili
výrobu svíček, které dostali moderní vzhled.

Vyrobené svíčky pouţíváme i jako dárky pro sponzory.
Dále je součástí této dílny i výtvarný krouţek, kde klienti mohou vyrábět další výrobky
například z papíru, kůţe, čtvrtek, korálků, pastelek, vodových barev a malovat hrnečky
barvami na porcelán. V dílně mohou vyrábět z těchto materiálů různé dárečky nejenom pro
rodinné příslušníky, ale i pro své známé a návštěvy, kteří k nám do Střediska zavítají.
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Keramická dílna
Pracovní zapojení v dílnách ať keramické či na výrobu svíček plně respektuje individuální
moţnosti a schopnosti klientů. Při práci jsou vedení především k samostatnosti,
odpovědnosti a pocitu radosti z dobře odvedené práce.
Vybavením keramické dílny je keramická pec a keramická hlína. Výrobky zde vzniklé slouţí
k prezentaci Střediska jako dárky nebo také menší mohou slouţit jako hezký doplněk
k vyrobeným svíčkám.

Vypracovala: Petra Matějcová

Kondiční cvičení
K výchovně - vzdělávacím aktivitám patří i kondiční cvičení.
Kaţdý rok se zaměřujeme na procvičování určitých svalových skupin, které vyplývají z přání
a potřeb klienta. Současně se přizpůsobují individuálnímu plánu klienta.

Hudební krouţek
Naše kapela „Slunečnice“, zaloţena v roce 2005, vystoupila v rámci festivalu Patříme k sobě
v Semilech. Účastnila se festivalu Mezi námi ve Vrchlabí a na adventním koncertě v KD
Vrchlabí.
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Pořádáme komorní vystoupení například v Domově důchodců, v Domě s pečovatelskou
sluţbou aj.

Sportovní klub SK Krkonoše při TJ Spartak Vrchlabí
SK Krkonoše existuje od roku 2001 a má 11 členů z řad klientů Střediska Světlo a ţáků
Základní školy speciální a 2 trenéry. Sportovní klub je jedním z klubů Českého hnutí
speciálních olympiád.
Nejdůleţitější sportovní výsledky jsou ze 16. ročníku republikového turnaje ve stolním tenise,
který se konal tradičně ve sportovní hale ZŠ Strţ Dvůr Králové nad Labem ve dnech 14. 17. 11. 2008. Na 8 stolech se utkalo 207 sportovců, z toho 40 zahraničních (z
Monaka, Slovinska, Rakouska, Slovenska a Německa).
Náš sportovní klub reprezentovali Jiří Pfeifer, který vybojoval 3. místo a Luboš Grof, který
skončil na 4. místě.

Vypracovala: Květa Charvatová
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VIII.2

Pracoviště rané péče, DČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí
Motto: „Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“

Poslání
Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s dítětem raného věku
(0 - 7 let) se zdravotním postiţením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným nebo s
dítětem, které je ohroţeno nepříznivým vývojem v důsledku postiţení). Naší snahou je, co
největší začlenění rodiny do běţného ţivota podle jejích potřeb a přání. Sluţba rané péče je
poskytována terénní formou - návštěvy dítěte přímo v rodině, v jeho přirozeném prostředí,
případně ambulantně v našem středisku. Naše působnost je do 60 km od Vrchlabí.
Cílem je…
podpora celé rodiny,
podpora psychomotorického vývoje dítěte,
podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postiţením do běţného způsobu
ţivota, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba.
Jaké sluţby nabízíme…
návštěvy poradce rané péče v přirozeném prostředí dítěte - přímo v rodinách,
sestavení individuálního plánu rozvoje dovedností na základě individuálních potřeb dítěte
i rodiny,
aktuální nabídka stimulačních hraček, knih a odborné literatury,
moţnost uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti s postiţením dítěte,
pomoc při sestavování ţádosti o finanční podporu,
spolupráce s odborníky (speciální pedagog, psycholog, logoped, rehabilitační pracovnice,
atd.),
nabídka canisterapie, zprostředkování hipoterapie,
moţnost zasílání informací v období mezi konzultacemi,
pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení.
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Jak proběhl rok 2008…
V loňském roce vyuţilo nabídky sociální sluţby rané péče 12 rodin v mikroregionu
Královéhradeckého kraje zejména z Vrchlabska a z přilehlých měst a obcí (Ţacléř, Jívka u
Trutnova, Jaroměř, Kunčice n. Labem).
Základem sluţby rané péče jsou konzultace v rodinách klientů. Délka a průběh návštěvy se
řídí potřebami a přáním rodičů. Sluţba rané péče podporuje rodiny s dítětem se zdravotním
postiţením zejména při zvládání dlouhotrvající psychické, fyzické a finanční zátěţe.
Na podzim roku 2008 obhájilo Pracoviště rané péče garanci kvality udělovanou
Asociací pracovníků v rané péči v Praze.

Co připravujeme na rok 2009…
spolupráci s MC Kopretina ve Vrchlabí,
rozšíření nabídky stimulačních pomůcek a výukových hraček, odborných knih a literatury,
související s problematikou zdravotního postiţení,
společná setkávání rodičů s dětmi přímo na pracovišti rané péče.

Vypracovala: vedoucí rané péče Marcela Sobotková
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VIII.3

Dobrovolníci

Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důleţitých občanských ctností… Ve
Středisku Světlo dobrovolnici jsou vítanými a nenahraditelnými pomocníky. Jsou to lidé, kteří
neváhají obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých. Bez
dobrovolníků by se nám nepodařilo realizovat spoustu akci, nezbytných pro různorodý a
pestřejší ţivot v našem Středisku.

Od roku 2007 se aktivně věnujeme prácí s dobrovolníky. Nábor dobrovolníku probíhá
s pomoci přednášek a propagaci ve školách, inzerátem či jinou dobré organizovanou akci ve
Středisku.
Velkým přínosem pro nás je práce studentů z okolních škol na praxi. Někteří z nich se stanou
našimi přívrţenci. Dalšími dobrovolníky jsou obyvatelé Vrchlabská, kterým není lhostejný
osud lidi s postiţením.
A co na to dobrovolníci? Co jim dala práce ve Středisku?
Dobrovolníci sami přiznávají, že se naučí komunikovat a to mnohdy i ve velmi citlivých situacích,
porovnají teorii s praxí, ujistí se, že jejich dobrovolnická činnost má smysl, někteří z dobrovolníků si
utřídí žebříček hodnot a vyzkoušejí si své schopnosti pomáhat lidem. Na druhou stranu je to stojí
energii a čas, ale odnesou si penězi nenahraditelnou zkušenost.
Dobrovolnice: Jana Broţová

Děkujeme všem, kteří přispívají a podporují Středisko Světlo, pomáhají lidem v naplňování
jejich osobních cílů a tím umoţňuju dosahovat pozitivní změny v jejich ţivotě. Kvalitní péče
se nikde na světě neobejde bez vydatné pomoci celé řady dobrovolníků, sponzorů a
sympatizantů. Jejich pomoc je nezbytná nejen z ekonomického hlediska, ale obohacuje
vzájemnosti a porozuměním. Desítky obětavých a zajímavých lidí kolem Střediska Světlo
jsou toho důkazem.
Dobrovolníci jmenný seznam:
Jana Broţová, Ivana Ţelezná, Alena Johnová, Aleš Řezníček a jeho kamarádi, Václav Lang,
Marie Chromá, Ledlová Barbora, Petra Matějcová, Romana Mejdrová
Mgr. Svitlana Sazečková Koordinátorka dobrovolníků
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IX. Zpráva o hospodaření:
XI.1

Výsledovka k 31. 12. 2008 v Kč
Náklady

Účet
501,1
501,12
501,13
501,2
501,3
501,4
501,5
501,6
501,7
501,9
502,1
502,2
502,3
502,4
511,2
511,3
512,1
512,2
512,3
512,4
513,synt.
518,1
518,12
518,13
518,14
518,15
518,16
518,2
518,3
518,4
518,5
518,6
518,7
518,99
521,1
521,2
524,1
524,2
527,1
527,2
543,synt.
544,synt.
545,synt.
546,synt.
548,synt.
549,1
549,2
549,synt.
551,synt.
581,synt.
582,synt.

Popis
Kancelářský materiál
Materiál na výrobky
pomůcky pro klienty,
Drobný spotřební
Čistící, úklidové, prací
Drobný hmotný majetek
Potraviny
Odborné knihy, příručky
Noviny, časopisy
PHM
Spotřeba plynu
Spotřeba elektřiny
Vodné, stočné
Teplo
Opravy a udrţování
Opravy a udrţování auta
Jízdné
Pouţití osobního
Ubytování na sluţební
Stravné
Náklady na reprezentaci
Telefon
Bazén
SW, SW sluţby
Správní poplatky
Pojištění
reklama, propagace
Poštovné
Nájemné
Školení, kurzy
Právní, ekonomické
Účetnictví
Přepravné
Ostatní sluţby
Stálí zaměstnanci
Dohody o provedení
Pojistné na sociální
Pojistné na zdravotní
Lékařské prohlídky
Zákonné pojištění
Dary
Smluvní pokuty a penále
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné
Ostatní provozní náklady
Bankovní poplatky
Pojistné
Jiné ostatní náklady
Odpisy nehmotného a
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté příspěvky

Výnosy
Konečný zůstatek
17 561,50
24 297,00
6 935,00
39 389,00
5 726,50
54 053,00
27 893,20
5 839,10
1 166,00
59 828,50
1 723,62
27 914,00
5 426,00
59 171,00
950,00
37 108,00
4 669,00
59 626,47
1 712,00
2 639,00
7 053,00
45 335,50
3 675,00
28 800,00
1 080,00
35 225,00
1 425,00
4 506,50
255 106,50
6 900,00
28 991,59
65 400,00
7 941,00
52 114,19
1 109 639,00
68 308,00
288 513,00
99 895,00
600,00
3 933,00
30 815,00
22 015,00
627,00
-924,00
660,00
4 675,28
4 126,00
6 763,75
36 744,00
51 159,90
6 500,00

Účet
Popis
601,1
Prodej vlastních výrobků
602,1
Poskytování sociálních
602,2
Pronájem
602,99
Ostatní poskytované
648,synt.
Ostatní provozní výnosy
649,synt.
Jiné ostatní výnosy
662,synt.
Úroky
682,1
Přijaté dary od obcí
682,2
Přijaté dary od fyzických
682,3
Přijaté dary od
682,4
Přijaté dary od nadací,
682,5
Veřejná sbírka
691,1
Přijaté grantové, dotace
691,2
Dotace od úřadu práce
Výnosy celkem:

Konečný zůstatek
27 052,50
321 890,00
65 433,60
5 330,00
936,00
80 488,00
3 497,62
28 500,00
158 768,00
7 844,00
97 999,00
35 168,00
1 825 000,00
12 000,00
2 669 906,72

Náklady
2% 1% 1% 1%
2%
2%
1% 1% 2% 2%
Služby
2%
2%
41%
3%
3%
Dary
3%
4% 3%
11%
9%

2%

výnosy
dary

dotace
7%

12%

ostatní
11%

70%

Náklady celkem:

2 721 231,10

Hospodářský výsledek:

- 51 324,38 Kč
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sociáln služby

XI.2
Účet
018,synt.
021,1
022,1
022,2
022,4
028,synt.
031,1
042,1
078,synt.
081,1
082,1
082,2
082,4
088,synt.
211,1
221,1
221,2
221,3
221,4
314,1
314,2
314,3
314,4
314,99
315,1
315,900
316,synt.
335,synt.
378,1
378,99
378,synt.
381,synt.
388,synt.

Rozvaha k 31. 12. 2008 v Kč
Aktiva
Popis
Drobný nehmotný
budova č.p. 111 dle KS
Samostatné movité věci,
Samostatné movité věci,
Samostatné movité věci,
Drobný hmotný
Pozemek dle KS z
Rekonstrukce budovy
Oprávky k drobnému
Oprávky k budově, č.p.
Oprávky k samostatným
Oprávky k samostatným
Oprávky k samostatným
Oprávky k drobnému
Pokladna
ČSOB provoz
ČSOB sbírka
ČSOB GG
ČSOB investice
Zálohy plyn
Zálohy el.
Záloha - účetnictví
Záloha voda
Ostatní provozní zálohy
Pohledávky za klienty
Pohledávka za
Pohledávky za středisky
Pohledávky za
Sloţená kauce
Ostaní jiné pohledávky
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

Aktiva celkem:

Hospodářská zisk celkem:
-51 324,38

Zůstatek
3 992,90
948 166,00
555 481,00
51 305,70
47 990,00
260 917,30
57 099,00
676 446,00
-3 992,90
-63 213,50
-555 481,00
-35 916,00
-47 990,00
-260 917,30
10 351,00
404 884,23
35 055,30
0,00
42 652,80
25 000,00
11 480,00
0,00
10 000,00
954,00
45 705,00
259 929,00
0,00
0,00
6 000,00
405,00
0,00
12 030,00
75 542,29

Účet
261,synt.
321,synt.
331,1
331,2
331,synt.
333,synt.
336,1
336,2
336,3
342,1
342,2
346,1
346,synt.
379,2
379,99
383,synt.
389,synt.
901,4
901,synt.
911,1
931,synt.
932,synt.
959,synt.
961,synt.

Pasiva
Popis
Peníze na cestě
Dodavatelé
Stálí zaměstnanci
Dohody o provedení
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Zákonné pojištění
Záloha na daň ze mzdy
Sráţková daň ze mzdy
Dotace od úřadu práce
Nároky na dotace a
Závazky vůči ZŠ
Ostatní jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění,
Vlastní jmění
Fond reprodukce
Výsledek hospodaření ve
Nerozdělený zisk,
Ostatní dlouhodobé
Počáteční účet rozváţný

Pasiva celkem:

Zůstatek
0,00
49 791,37
144 658,00
1 509,00
0,00
2 240,00
25 000,00
62 955,00
0,00
17 350,00
266,00
-6 000,00
0,00
23 026,08
0,00
0,00
93 632,00
1 306 677,00
1 050 151,34
439 960,66
0,00
-605 347,25
19 331,00
0,00

2 625 200,20

2 573 875,82

-51 324,38 Kč
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-51 324,38

X. Zpráva auditora
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XI. Poděkování
MPSV, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, MÚ Vrchlabí, MÚ Hostinné, OÚ Chotěvice,
OÚ Lánov, ÚP Trutnov.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Jaroslav Horák, Michal Vejslav, Daniel Jerie, Mgr. Jan Kaván, Ing. Luděk Stránský, Jarmila
Dolejší, Alena Dušková, Renata Oppeltová, manţelé Omelkovi, manţelé Fiedlerovi, Jaroslav
Novotný, Miloš Hofman, Jaroslava Nývltová, Vlastimil Flégl, Alena Bujárková, Lenka
Vričanová, pan Marčík, Michaela Marčíková, Aleš Maloch Obchodní a stavební činnost,
Folklorní soubor Špindleráček, Ten Sing, ZUŠ Vrchlabí, Technické sluţby Vrchlabí, TJ
Spartak Vrchlabí, OA Janské Lázně, Nataliya Rishko,květinářství Květa, MIC Vrchlabí.

DÁRCI
Divadelní společnost Josefa Dvořáka, Špicar Rudolf Cyklo - ski, stavební spořitelna České
spořitelny a.s., Ing. Milan Mašek - Pohřební a hřbitovní sluţby, Josef Šír - prodejna
ţelezářství, stavebně – obchodní centrum s.r.o., Koberce Brázda s.r.o., Elektro Chromý
s.r.o., pan Karel Herman, MUDr. Blanka Rychlíková, Jaroslava Lukešová, Ing. Pavel
Votrubec, Mgr. Vladimír Richter, Přemysl Ott, MUDr. Štěpán Gazda, Martin Jandura,
Jaromír John, Mgr. Michal Vávra, Josef Zvoníček, Marcela Hašková, Vencl a spol., s.r.o.,
Martin Hrubý, Mgr. Květoslava Mládková, Stanislav Pacholík, Tomáš Klouček, Věra
Vaníčková, Ing. Jaroslav Míč.
NADACE, KTERÉ NÁS PODPOŘILY
Nadační fond Václava a Livie Klausových, Nadace Via, Nadace Divoké Husy, Společnost
Vodafone, Siemens s.r.o.
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XII. Kontaktní údaje
Adresa:

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí
Praţská 858
543 01 Vrchlabí

Tel/fax:

499 423 566

E-mail:

svetlo@diakoniecce.cz

www:

vrchlabi.diakoniecce.cz

Číslo účtu:

194774716/0300
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